SKRAĆENI ZAPISNIK
10. sjednice Gradskog vijeća Grada Pazina održane 10. svibnja 2018. godine u velikoj
vijećnici Gradskog vijeća s početkom u 18,05 sati.
Prisutni vijećnici: Miranda Karanović, Davor Sloković, Mate Jurić, Hani Glavinić, Marko
Breščić (u rad sjednice uključio se naknadno), Danijel Lušić, Valter Žgrablić, Klarita Radoš Matijašić
- IDS-HSU-HNS; Željko Legović, Ivica Franković, Anamarija Kurelić – HDZ; Suzana Jašić, Dean
Velenderić – SDP.
Odsutni vijećnici (opravdano): Boris Demark – SDP i Valter Milohanić - LISTA GRUPE
BIRAČA.
Osim vijećnika sjednici prisustvuju: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina, Zoran
Sloković, predstojnik Ureda Grada, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu
i društvene djelatnosti, Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i
proračun, Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
graditeljstvo, Roberto Ladavac, voditelj Službe za unutarnju reviziju, Valter Opašić, načelnik
Policijske postaje Pazin, Serđo Šilić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Darko Tumpić,
ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, Marina Marušić, v.d. ravnateljice Gradske knjižnice
Pazin, Maja Zidarić Pilat, ravnateljica Muzeja Grada Pazina, Željko Farkaš, predsjednik Komisije za
priznanja i nagrade i Toni Erdfeld, predstavnik talijanske nacionalne manjine za Grad Pazin.
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina, Davor Sloković (dalje: predsjednik Vijeća) nakon
izvršene prozivke utvrđuje da od 15 vijećnika sjednici Vijeća prisustvuje njih 12, što znači da postoji
potreban kvorum za pravovaljano odlučivanje, te otvara rad sjednice.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ utvrđuje
DNEVNI RED
Verifikacija Skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća;
Pitanja vijećnika;
Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2017. godinu;
Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2017. godini;
Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine;
6. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2017 godini;
7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu;
8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu;
9. Izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu;
10. Konačni prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje;
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2017. godinu;
12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2017. godini;
13. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2017. godini;
14. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Grada
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i
Tinjan;
16. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2017. godine;
17. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad – 1.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ verificira Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća od 28. ožujka 2018.
godine.
Ad – 2.
Pitanja vijećnika.
Vijećnicima su dostavljeni odgovori na pitanje vijećnice Hani Glavinić - interventno
održavanje komunalne infrastrukture dana 12. i 13. veljače 2018. godine za vrijeme velikih snježnih
oborina.
Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da postave pitanja.
Hani Glavinić (citirano):
„1. Ovim putem upućujem pitanje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno
uređenje i graditeljstvo, gospodinu Elvisu Klimanu, a vezano za održavanje nerazvrstane ceste u
naselju Stancija Pataj, za vrijeme izvođenja radova na izgradnji sanitarne kanalizacije.
Od početka radova koji su započeli prije više od godine dana, prometnica kroz naselje nije
uvijek bila u prohodnom stanju što znači da se njome nije mogao odvijati nesmetan i siguran promet.
Razlog tome bio je, a još je i dan danas, zaostali šljunak, pijesak, zemlja i slično, a koji dospijevaju na
prometnicu prilikom vožnje gradilišnih vozila kroz naselje. U dva navrata, na prometnicu se izlio čak i
beton.
Prometnica se u principu ne čisti, već to rade tamošnji stanovnici čisteći pojedine dionice
prometnice ispred svojih kuća.
Poštovani pročelniče, želim Vam skrenuti pozornost na tamošnji problem, te potrebu
pojačanog čišćenja te prometnice za vrijeme izvođenja radova.
Bliži se i turistička sezona, a u naselju je evidentirano nekoliko kuća za odmor, djeca provode
više vremena na otvorenom koristeći bicikle.
U takvom stanju, prometnica nije sigurna za korisnike i stoga Vas molim za žurno rješavanje
toga problema.
Molim pismeni odgovor na postavljeno pitanje!„
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
2. Ovim putem upućujem pitanje načelniku Policijske postaje Pazin, gospodinu Valteru
Opašiću, a vezano za oštećenje imovine u vlasništvu Turističke zajednice središnje Istre.
U nekoliko navrata, pristupili su mi građani koji su me informirali o oštećenoj odnosno
nestaloj imovini na području Grada Pazina, a u čiju istinitost sam se imala prilike i sama uvjeriti.
Naime, naši sugrađani, vidno uzrujani, zamijetili su sljedeće:
1. Nedaleko skretanja za Zarečki krov, sa lijeve i desne strane, bile su postavljene dvije (2)
tabele smeđe signalizacije, odnosno putokazne tabele. Danas tih tabela nema, već su ostala samo dva
stupa koja su, zajedno sa temeljem, iščupana iz zemlje.
2. Na biciklističkoj stazi "Staza vodopada", u blizini Zarečkog krova, nestale su tri (3)
biciklističke oznake zajedno sa stupovima.
3. Oštećena je interpretacijska ploča na vidikovcu Pazinska jama, a koja se nalazi na platou
ispred hotela Lovac. Ploča je po svojoj sredini puknuta.
U privitku Vam prilažem i popratnu foto dokumentaciju.
Jučer sam kontaktirala direktoricu Turističke zajednice središnje Istre, gospođu Sanju
Kantaruti, kako bih je obavijestila o oštećenoj i nestaloj imovini.
Gđa Kantaruti je upoznata sa navedenim problemom uništavanja imovine Turističke zajednice
središnje Istre na području Grada Pazina, i kako kaže, početkom ovoga tjedna podnijeli su prijavu u
Policijsku postaju Pazin.
Napomenula mi je i da se TZ središnje Istre, u nedostatku financijskih sredstava, prijavila na
natjecanje koje je raspisala Hrvatska turistička zajednica, i na taj način omogućila po postavljanje
odgovarajuće signalizacije – tabela na području Grada Pazina.
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Prema njezinom iskazu, sami su građani Zarečja, zatražili od TZ središnje Istre, postavljanje
putokaznih tabela za Zarečki krov jer su tamošnji posjetioci imali problema sa pronalaženjem istog.
Poštovani načelniče, zbog svega do sada iznijetog i očitog problema vandalizma na području
Grada Pazina, molim Vas za žurno rješavanje te prijave, kako bi se mogao pokrenuti postupak
nadoknade štete Turističkoj zajednici središnje Istre koja će tada moći spremno dočekati nadolazeću
turističku sezonu.“
U 18:10 sati u rad sjednice Vijeća uključuje se vijećnik Marko Breščić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Suzana Jašić (citirano):
„1. Ima li prepreka da Grad Pazin raskine ugovor s Veterinarskom ambulantom u Puli koja
ima sklonište za napuštene životinje i potpiše novi ugovor sa skloništem u Poreču, što bi osiguralo
potpunije poštivanje obaveza Grada Pazina sukladno Zakonu o napuštenim životinjama, dugoročno
manje troškove Grada Pazina za napuštene životinje te svakako i humaniji odnos prema napuštenim
životinjama?
Obrazloženje:
Na žalost, broj napuštenih pasa i mačaka na području Pazina i dalje je velik, a što je
komunalni problem za koji je sukladno Zakonu o zaštiti životinja, na svome području odgovoran Grad
Pazin. Jutros su Hepiendovci u svom dvorištu našli čak osam preko noći ubačenih pasa, no, prema
njihovim riječima, komunalni redar odbio je preuzeti pse kako bi bili smješteni u skloništu u Puli s
kojim Grad Pazin ima potpisan ugovor jer je to preveliki trošak.
HappyEnd na žalost nema kapaciteta za zbrinjavanje novih životinja, a k tome pokušavaju smanjiti
broj životinja, kako bi - in spe - novi azil koji je Grad dužan napraviti do kraja godine dočekali s
optimalnim brojem životinja i praznih mjesta. Happy End moli da Grad po pitanju ovih 8 pasa što prije
ispuni svoju zakonsku obavezu, budući da svoju suradnju s Gradom ne želi graditi na prijavama
Ministarstvu i kaznama, već na suradnji, povjerenju i rješavanju problema. Jedno od trenutno
najoptimalnijih rješenja bilo bi raskidanje ugovora s Pulom i potpisivanje ugovora sa skloništem u
Poreču.
Naime, prema riječima Happy Enda i njihovih volontera, sklonište u Puli nije adekvatno.
Nema minimalne uvjete za držanje mačka (neki dan je spašena jedna uz pomoć vatrogasaca, hvala
im). U najboljem slučaju mogu odrasle mačke uloviti, sterilizirati i vratiti na stanište. Tako se može
riješiti problem uličnih mačaka, ali ne i napuštenih pitomih mačaka , njih se ne vraća na cestu jer se ne
znaju snaći, treba ih smjestiti, oglasiti, udomiti. Pulsko sklonište ne oglašava mačke i za one koje su
tamo završile, ne zna se što se s njima dogodilo.
Što se tiče pasa, nema vise eutanazije nakon 60 dana. To znači da će bez intenzivnog oglašavanja pasa
i traženja udomitelja, troškovi Grada biti vrlo visoki jer nije rijetkost da psi zapnu u skloništu i po
nekoliko godina. Primjerice, samo početni veterinarski troškovi za ovih 8 pasa iznose oko 8.000 kn, a
tu su i troškovi naplate preuzimanja, osoblja i hrane po danu itd. U financijskom je interesu Grada da
ima ugovor sa skloništem koje je otvoreno za posjetitelje i surađuje s volonterima kako bi psi i msačke
čim prije bili udomljeni, a troškovi manji. Porečko sklonište otvoreno je za posjete svakim radnim
danom i subotom do podne, volonteri slikaju i objavljuju pse i mačke, dogovaraju udomljavanja te ih
odvoze na svoj trošak ako je udomitelj udaljen. Pulsko sklonište trebalo bi biti otvoreno 7-9 i 13-15,
ali, često nikog nema tamo da pokaže pse. Psi se nalaze u neadekvatnim uvjetima, oglašavanje nije
proaktivno, informativno (jedna slika, bez ikakvih podataka) i angažirano (potencijalni udomitelji želi
znati nešto o karakteru psa).
Bilo bi korisno znati što piše u tom ugovoru i koliko Grad godišnje plaća skloništu u Puli? Ima li
prepreka da Grad Pazin raskine ovaj ugovor i što žurnije potpiše ugovor sa skloništem u Poreču?
2. Što se u posljednjih godinu dana događa s Planom upravljanja zaštićenim područjem
Pazinčice i što je Grad Pazin poduzeo po tom pitanju?
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Obrazloženje:
Zainteresiranu i angažiranu javnost Pazina to pitanje muči već mjesecima. U Vašem izvještaju
o radu u 2017. nisam vidjela da igdje spominjete Potok, Plan upravljanja, Jamu. Dakle, što ste
poduzeli tijekom 2017., a što u prva četiri mjeseca 2018. godine kako bi se požurila izrada Plana
upravljanja? Također, zanima me i do kad smatrate da bismo trebali imati strpljenja čekati na taj Plan?
3. Što je Grad Pazin u posljednja tri mjeseca poduzeo po pitanju otkrivanja onečišćenja
Pazinske jame, koje se u međuvremenu ponovo dogodilo 2. veljače 2018. ?
Obrazloženje:
Na sjednici Gradskoga vijeća, 14. prosinca 2017., postavila sam pitanje povodom zagađenja Pazinske
jame koje se dogodilo prethodnoga dana, 13. prosinca.
Odgovor sam zaprimila 29. siječnja 2018. i u njemu se otklanja mogućnost da je to povezano s
uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Pazina te se navode aktivnosti koje će biti poduzete da bi se
otkrio izvor zagađenja
U međuvremenu, točnije 2. veljače 2018. godine, sve se ponovilo, a slike se nalaze u prilogu.
Građani/ke su tada ponovo zvali/e 112, ali i trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o.
Molim odgovor što je Grad Pazin (zajedno sa svojim tvrtkama) poduzeo po pitanju otkrivanja
onečišćenja Pazinske jame? Kako objašnjavate to da Grad Pazin za nešto što se na njegovom području
događa, ne može naći odgovor već godinama, jer onečišćenje postoji i mora se znati uzrok?“
- pitanja su proslijeđena Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Klarita Radoš Matijašić postavlja pitanje g. Klimanu navodeći da je vijećničko pitanje već
postavljeno, pa ju zanima u kojoj je fazi predmet - realizacija usporavanja prometa na Stanciji Pataj?
Obzirom da su dani sve duži i topliji i da je sve više djece vani, smatra da je potrebno taj prometni
problem riješiti što prije.
Valter Žgrablić (citirano):
„Na prolazu iz parkinga prema kafiću i trgovini na Starom Pazinu nekad su postojale
žardinjere koje su priječile put motornim vozilima. Već duže vremena ih nema, pa vozači redovito
parkiraju svoja vozila na tom prolazu te također s parkinga preko tog prolaza izlaze na autobusnu
stanicu i na taj se način uključuju u promet.
Da li je moguće da se na tom mjestu postave stupići ili ponovno kao nekad ranije spomenute
žardinjere?“
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
Danijel Lušić (citirano):
„Upućujem pitanje ravnateljici Opće bolnice Pula dr. Ireni Hrstić te Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.
S obzirom na sve češće medijske natpise ali i osobna saznanja kako Općoj bolnici Pula prijeti
kolaps zbog nedostatka liječnika i medicinskih sestara, molim Vas konkretne odgovore na niže
navedena pitanja.
1. Koliko je liječnika i medicinskih sestara napustilo Opću bolnicu Pula u 2017. i 2018.
godini?
2. Koliko je novo zaposlenih liječnika i medicinskih sestara u 2017. i 2018. godini?
3. Što ste konkretno poduzeli u proteklih godinu dana kako bi se zaustavio odlazak postojećeg
te privukao novi medicinski kadar u Opću bolnicu Pula?
4. Kakav vam je kratkoročni i dugoročni plan za osiguravanje bar minimuma liječničkog kadra
u Općoj bolnici pula?
5. Da li je istina da liječnici na pojedinim odjelima dežuraju i po 24 sata u komadu?
6. Koliko je u 2017. i u 2018. utrošeno na edukacije te na koji se način dodjeljuju?
Shvaćam da postoje problemi medicinskog kadra u cijeloj državi, međutim smatram da bi Istra
kao jedna od bogatijih županija trebala naći kvalitetna rješenja u vidu boljih uvjeta rada, pritom ne
mislim samo na povećanje plaća već i na bolje uvjete na radnom mjestu, jasan i transparentan sustav
napredovanja, jasan i transparentan sustav stimulacija…
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Naravno da će dugo očekivani i hvale vrijedan projekt nove bolnice poboljšati sliku mladim
liječnicima, međutim trebamo biti svjesni da to neće biti dovoljno, već nam trebaju rješenja koja će
odmah dati rezultate jer vremena za čekanje više nema.
Molim pisani odgovor u zakonom propisanom roku.“
- pitanje proslijeđeno Općoj bolnici Pula i Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske
županije.
Dean Velenderić (citirano):
„1. Postoje li uvjeti da se u Zagrebačkoj ulici na Starom Pazinu postave ležeći policajci?
Obrazloženje:
Unazad par godina postojala je inicijativa građana da se u toj ulici (Zagrebačka) postave ležeći
policajci zbog povećanog broja djece koja se igraju oko te prometnice. Isti zahtjevi nikada nisu
usvojeni pa se postavlja pitanje da li na navedenoj cesti postoje uvjeti da se uspori promet budući
veliki broj vozača istom cestom vozi brzinom većom od dozvoljene.
Traži se pisani odgovor u za to propisanom zakonskom roku.
- pitanje proslijeđeno Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.
2. U kojoj je fazi izgradnja kamp odmarališta (odmorište) na zemljištu koje se nalazi preko
puta komunalnog poduzeća USLUGA d.o.o.?
Da li su za izgradnju riješena sva imovinsko-prana pitanja i da li postoje koje zapreke da se
pristupi izgradnji samog odmarališta?
Traži se pisani odgovor u za to propisanom zakonskom roku.
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Usluga d.o.o.
3. Je li u skladu sa zakonom proveden cjelokupni postupak u vezi energetske obnove zgrade u
Muntriljskoj 1?
Je li predstavnik stanara u trenutku potpisa bio ovlašten potpisati Ugovor o izvođenju radova
sa trgovačkim društvom Vladimir Gortan d.d., odnosno da li većina potpisa protiv prije potpisa
utjecala na činjenicu da isti nije smio potpisati takav Ugovor?
Obrazloženje:
U proteklom periodu četiri stanara navedene zgrade obratila su mi se sa raznim problemima u
vezi energetske obnove zgrade, nezadovoljni postupkom predstavnika stanara, trgovačkim društvom
PAZIN d.o.o. i ostalim stvarima u vezi samog postupka te zatražili da navedena pitanja postavim na
Gradskom vijeću.
Naime, u toj je zgradi održan sastanak na kojem je automatski, uz predstavljanje projekta,
došlo do potpisa ugovora od strane predstavnika stanara. Neki stanari su se u međuvremenu prije
potpisa ugovora izjasnili protiv izvođenja radova, tako da u vrijeme potpisivanja predstavnik stanara
više nije niti bio ovlašten za potpisivanje u njihovo ime. Prema saznanjima više se stanara obraćalo u
Pazin d.o.o. gdje su naišli na „zid“ i nisu dobili nikakvu pomoć po tom pitanju te su i dalje neupućeni
u cijelu stvar. Iz tog razloga predlaže se sastanak sa tim stanarima te da se razgovara o toj temi.
Traži se pisani odgovor u za to propisanom zakonskom roku.“
- pitanje proslijeđeno trgovačkom društvu Pazin d.o.o.
Elvis Kliman odgovara:
- održavanje nerazvrstane ceste na Stanciji Pataj (Hani Glavinić) - u tom se naselju promet
odvija po privremenoj regulaciji sukladno prometnom elaboratu. Činjenica je da se radi o gradilištu
gdje je najveća problematika to što plaćanje Hrvatskih voda ne prati dinamiku izvođenja radova.
Sukladno tome, radovi se izvode prema najavi dospijeća sredstava pa su se isti odužili. Ugovor u
vrijednosti od nekih 4,9 milijuna kuna do sada je realiziran 85%. Zatražiti će se od sudionika u gradnji,
nadzora Vema–ing te izvoditelja radova Ekspert gradnje i investitora Usluge, očitovanje te će se
učiniti sve što je u nadležnosti,
- Plan upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice (Suzana Jašić) - u sklopu navedenoga u
izradi dva dijela plana. Jedan je koji radi Natura Histrica za Pazinsku jamu, a koji bi trebao biti uskoro
dovršen. Drugi dio rade Hrvatske vode koje su raspisale javno nadmetanje i u tijeku je izrada plana
koji im radi Građevinski fakultet u Rijeci,
5

- onečišćenja Pazinske jame (Suzana Jašić) – svaka dojava koja pristigne na adresu Upravnog
odjela prosljeđuje se nadležnim institucijama. Na teren izlaze inspekcije i rade se zapisnici.
Konkretno, nije mu poznato što se događalo 2. veljače 2018. pa će se o istome očitovati pismenim
putem kada provjeri sve činjenice,
- usporavanje prometa na Stanciji Pataj (Klarita Radoš Matijašić) – navedeno pitanje bilo je na
Komisiji za promet Grada Pazina gdje je donijet zaključak da se o tome raspravlja na sljedećoj sjednici
Komisije. U međuvremenu je napravljen elaborat (3.000,00 kuna) te je dobivena ponuda za izvođenje
radova u iznosu od nekih 13.000,00 kuna. Što se tiče nadležnog Upravnog odjela Grada, odmah se
može krenuti s radovima,
- usporavanje prometa u Zagrebačkoj ulici (Dean Velenderić) - prvi puta čuje o tome
problemu ali se o svemu može razmisliti. Obzirom da se radi o naselju, promet je već u tom pravcu
uređen prometnim znakovima,
- žardinjere ispred marketa na Starom Pazinu (Valter Zgrablić) – dostaviti će se pisani
odgovor.
Renato Krulčić odgovara:
- Ugovor s Veterinarskom ambulantom u Puli (Suzana Jašić) - sklopljen je u postupku javne
nabave, odnosno postupka nabave male vrijednosti u skladu sa zakonskim normativima i važećim
zakonskim odredbama. Veterinarska stanica iz Poreča nije dala ponudu te se tako nije moglo sklopiti
ugovor s drugom veterinarskom stanicom osim pulske. Razmotrit će se svi dijelovi ugovora. Ukoliko
postoje neka odstupanja od ugovorenih odredbi i ako postoji mogućnost raskida, a da nije na teret
Grada Pazina, razmotriti će se zahtjev. O azilu se mora razmišljati dugoročno. Nekoliko se puta o
tome raspravljalo kroz pitanja vijećnika te u razgovoru s Udrugom Happy End o njihovom boravku u
bivšem vojnom području na Lokama i Madoni za koje još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. U
prošloj godini izradio se projekt za lokacijsku dozvolu jer je to bio zahtjev Ministarstva imovine kako
bi se moglo početi rješavati imovinsko pravni odnosi i predaja tog zemljišta za azil. On neće biti točno
na sadašnjoj lokaciji jer je to plavno područje pa se ne može dobiti dozvola za gradnju objekta. Uz to,
desilo se da dvije ili tri čestice ne postoje u zemljišnim knjigama te ih treba formirat i tek tada zatražiti
te čestice od Ministarstva. U lipnju mjesecu, nakon provedenog javnog savjetovanja, donijeti će se
Odluka koja će regulirati sve što propisuje novi Zakon o zaštiti životinja. Taj Zakon pred JLS stavlja
dosta veliki izazov, kao i za vlasnike kućnih ljubimaca. Nada se optimalnom rješenju koje će za
proračun Grada, a i proračun lokalnih samouprava u okruženju biti održiv. Kao primjer navodi
Dumovac gdje azil za napuštene i izgubljene životinje ima mjesto za 150 pasa za što godišnje treba
oko 4,5 milijuna kuna. Nada se da će netko i na području Istarske županije pronaći mogućnosti da
stvori te uvjete. Azil, odnosno sklonište za životinje je zapravo jedna dobro opremljena veterinarska
stanica koja mora osigurati ono što inače danas veterinarske stanice osiguravaju, plus dovoljno
prostora, brigu o napuštenim i izgubljenim životinjama, a sve zahtjeva vrlo dobru i veliku kampanju
oko zbrinjavanja. Po tom pitanju se do sada dosta učinilo s Udrugom Happy End te se nada da će se u
budućnosti naći održiv model za područje Grada Pazina. Ambicije su da u Istri budu dva azila gdje će
jedan pokrivati sjeverozapadnu, a drugi južnu Istru. Da li će to biti Pazin ili neka druga lokalna
samouprava tek će se vidjeti, no u svakom slučaju pokušati će se naći adekvatno rješenje. Također,
kroz korespondenciju s građanima, putem uplatnica za komunalnu naknadu slalo se letak koji se
preuzelo od Udruge Prijatelji životinja. Vrlo se aktivno u informiranju građana jer kao što slijedi veliki
posao na edukaciji građana oko zbrinjavanja otpada, tako je pred JLS veliki posao i na edukaciji
vlasnika kućnih ljubimaca oko svih zakonskih odredbi koje uključuju i ne male kazne,
- energetska obnova zgrade u Muntriljskoj 1 (Dean Velenderić) – zadržao bi se na pisanom
odgovoru budući da je problematika dosta široka. Korespondencija između Grada, upravitelja Pazin
d.o.o. i stanara te zgrade već postoji te se pokušalo odgovoriti na neke nejasnoće. Ne slaže se da
postoji netransparentnost, a s obzirom da su se spominjale sudske tužbe, moli da se sve to napiše u
obliku pitanja vijećnika na koja će se dati pismeni odgovor,
- izgradnja kamp odmorište (Dean Velenderić) – Usluga d.o.o. napravila je sve što je potrebno
za gradnju. Međutim, u međuvremenu se desila nepredviđena okolnost, odnosno, najavljena je izmjena
Zakona o komunalnom gospodarstvu koje donosi Ministarstvo graditeljstva, a u kojem postoji jedna
odredba koja definira da se komunalna poduzeća mogu baviti samo komunalni poslovima koja su
definirana tim Zakonom. U tom kontekstu kamp odmorište ne bi moglo biti izgrađeno. Grad Pazin i
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dosta JLS dalo je kroz Udrugu gradova puno primjedbi na prijedlog novog Zakona, te će se vjerojatno
u drugom čitanju u Saboru prihvatiti promjena da takve djelatnosti komunalno poduzeće može
obavljati, uz suglasnost Gradskog vijeća.
Zoran Sloković nadovezuje se na pitanje oko obnove zgrade u Muntriljskoj (Dean Velenderić)
te navodi da je sudjelovao u korespondenciji između stanara i Pazin d.o.o.. Koliko je upoznat, u zadnja
dva tjedna bilo je nekoliko sastanaka sa stanarima, gdje su stanari potvrdili da žele sudjelovati u
projektu energetske obnove zgrade. U samom projektu vjerojatno postoji situacija koju treba riješiti,
no sukladno korespondenciji i informacijama od Pazin d.o.o., dojma je kako se problemi rješavaju.
Stoga se nikako ne može govoriti od nekakvom „zidu“ koji je postavio Pazin d.o.o. prema stanarima.
U vezi jednog od pitanja stanara da li Grad Pazin može pružiti pravnu zaštitu, pojašnjava da se sve
provodi u skladu sa zakonom, no da pravnu pomoć JLS ne pruža u odnosu vlasnika nekretnine i
upravitelja nekretnine, kao i što ne pruža, primjerice, pravnu pomoć uređenja međe između dva
susjeda. To su ugovorni odnosi između privatnih strana. Grad stoji na raspolaganju, pa i u ovom
slučaju gdje se djelovalo proaktivno i potaklo dijalog, dok se preko toga nema mogućnosti niti ovlasti
ići.
Suzana Jašić zahvaljuje na odgovoru oko skloništa. Međutim, pitanje je što sa osam pasa koje
je netko ostavio, kao i s onima koji će se naknadno napustiti. Ukoliko Grad Pazin ima sklopljen
ugovor i tu zakonsku obvezu mišljenja je da je komunalni redar dužan tako postupat i te životinje
zbrinuti u skloništu u Puli. Možda to ne izgleda važna tema, no ljudi koji se time bave imaju problema
s financijama i adekvatnim prostorom, a i boje se što će biti ako dobiju još pasa.
Zoran Sloković odgovara vijećnici Jašić navodeći da Grad Pazin ima obvezu zbrinjavanja pasa
koji se nađu na javnim površinama, a što u konkretnom slučaju nije tako. Kao što kaže Gradonačelnik,
provjeriti će se što se točno i kako desilo. Nadovezuje se na ugovor s Veterinarskom stanicom Pula za
koji kaže da je na godišnjoj razini u vrijednosti od nekih 20 tisuća kuna. Što se tiče same mogućnosti
zbrinjavanja konkretnih pasa, JLS i svi posjednici i vlasnici pasa, kao i ljudi koji imaju otvorene azile,
a koji po Zakonu o zaštiti životinja to nisu, moraju poduzeti konkretne korake, a ne misliti da je samo
JLS dužna brinuti o tome. JLS je dužna o tome brinuti u okviru svog djelokruga, no i svi drugi, od
posjednika do ljudi koji imaju azil.
Dean Velenderić konstatira da nije dobio odgovor na pitanje obnove zgrade u Muntriljskoj.
Smatra da je loše rješavati probleme dok su radovi u tijeku, a da se s ljudima nije razgovaralo prije.
Ako je bio samo jedan sastanak na kojem se odmah odlučilo, onda to nije dobro. Mišljenja je da se s
ljudima mora postupati na drukčiji način. Vjeruje da je u toj zgradi puno starijih ljudi kojima treba sve
dobro objasniti, pokazati brojke, reći koliko će ih sve zapravo koštati i što će dobiti. Ako nakon
potpisa, već drugi dan bude skela gore i krenu radovi, onda je već kasno za rješavati probleme.
Davor Sloković nadovezuje se kao predsjednik Nadzornog odbora Pazin d.o.o. Navodi da se
uopće u postupak na energetskoj obnovi te zgrade ne bi moglo niti krenuti i dati zahtjev za
sufinanciranje prema Fondu ako više od polovice stanara (50%) nije suglasno. Kada se sakupi više od
50% potpisa onda se kreće s prijavom projekta, a od prijave do početka realizacije prođe minimalno
godina dana. Reći da se jučer reklo i danas potpisalo, je u najmanju ruku smiješno. Predsjednik
Nadzornog odbora Pazin d.o.o. je godinu i pol dana, a projekt energetske obnove te zgrade je započeo
još i prije. Sami razgovori pokrenuti su malo kasnije od onih za nebodere, a tamo je prošlo četiri
godine od početka do konačne realizacije. Znači da za Muntriljsku traje postupak već tri godine od
dana kada se počelo razgovarati, do dana kada je došla skela. Stoga reći da su jučer stanari saznali i da
se skela pojavila nije točno, odnosno, ta informacija je potpuno kriva. Zna se za probleme sa tri stanara
i ništa više. Uvijek je kod energetskih obnova zgrada netko protiv, iz raznih razloga. Stanari su dobili
dovoljnu edukaciju o svemu, da bi problemi nastali sada kada je došla skela te se je onda netko sjetio
kako ne bi da se obnavlja. No svaki raskid ugovora košta. Potrošilo se novaca za izradu projekta i
energetsku certifikaciju pa su stanari shvatili da će to morati platiti bez obzira na fasadu, ali uvijek
postoji netko tko je protiv.
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Valter Opašić na pitanje vezano za oštećenje imovine u vlasništvu Turističke zajednice
središnje Istre (Hani Glavinić) daje odgovor u sklopu obrazlaganja Informacije o stanju sigurnosti na
području Grada Pazina za 2017. godinu (točka 3. dnevnog reda). Navodi kako su danas (na dan
sjednice) dobili prijavu od TZ središnje Istre za ovo što se desilo. Odmah je obavljen očevid te se
poduzimaju određeni izvidi i mjere kako bi se došlo do počinitelja. Policija inače kroz redovnu službu
nastoji zahvatiti, ne samo to područje, već i druga područja na kojima se dešavaju slične stvari.
Međutim, područje PP Pazin je veliko u odnosu na broj izvršitelja, tako da se ne može biti u isto
vrijeme na više mjesta. Nastoji se procijeniti koje je područje više ugroženo pa da se bude prisutno.
No, to je samo jedan od segmenata djelovanja. Ima puno drugih segmenata djelovanja, poput prometa,
a budući da je prometna kultura na dosta niskoj razini, dosta je posla za održati postojeće stanje.
Ad – 3.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2017. godinu Broj: 511-0826/1-9/1-12/17 od 18. siječnja 2018., uz konstataciju da je stanje sigurnosti na području Grada Pazina
zadovoljavajuće.
Ad – 4.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. svibnja 2018. razmatrao je Izvještaj o
radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2017. godini, te predlaže Vijeću da
istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2017.
godini Broj: 2-1/2018. od 05. siječnja 2018. godine.
Ad – 5.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 7. svibnja 2018. razmatrao je Izvješće o radu i
Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od
1.1. do 31.12.2017. godine, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine u tekstu kako ih je dostavila ravnateljica te
Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 9. ožujka 2018. godine.
Ad – 6.
Odbor za društvene djelatnosti na sjednici 7. svibnja 2018. razmatrao je Izvještaj o radu
Savjeta mladih Grada Pazina u 2017 godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
U 19:30 sati sjednicu Vijeća napuštaju vijećnici Ivica Franković i Dean Velenderić, pa
predsjednik Vijeća konstatira da sjednici prisustvuje 11 vijećnika.
Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 11 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2017. godini u tekstu kako je to Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina dopisom od 26. travnja 2018. godine.
Ad – 7.
Odbor za kulturu na sjednici 8. svibnja 2018. razmatrao je Izvještaj o radu i Financijski
izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u predloženom
tekstu.
Od 11 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 11 glasova „ZA“ donosi zaključke o
prihvaćanju:
- Izvještaja o radu Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu u tekstu kako ga je Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 26. travnja 2018. godine i
- Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazina za 2017. godinu u tekstu kako ga je Vijeću
predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 26. travnja 2018. godine.
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Ad – 8.
Odbor za kulturu na sjednici 8. svibnja 2018. razmatrao je Izvještaj o radu i Financijski
izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
U 19:42 sata sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Ivica Franković, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
U 19:45 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnik Dean Velenderić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi zaključke o
prihvaćanju:
- Izvještaja o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu u tekstu kako ga je
prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 27. travnja 2018. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. travnja 2018. godine i
- Financijskog izvještaja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2017. godinu u tekstu kako ga
je prihvatilo Upravno vijeće te Ustanove na sjednici 27. travnja 2018. godine, a Vijeću predložio
Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 30. travnja 2018. godine.
Ad – 9.
Odbor za kulturu na sjednici 8. svibnja 2018. razmatrao je Izvješće o radu i Financijsko
izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu, te predlaže Vijeću da iste prihvati u
predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi zaključke o
prihvaćanju:
- Izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu u tekstu kako ga je izradila
ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 26. travnja
2018. godine i
- Financijskog izvješća o radu Gradske knjižnice Pazin za 2017. godinu u tekstu kako ga je
izradila ravnateljica te Ustanove, a Vijeću predložio Gradonačelnik Grada Pazina Zaključkom od 26.
travnja 2018. godine.
Ad – 10.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. svibnja 2018. i Odbor za statut,
poslovnik i upravu na sjednici 9. svibnja 2018. razmatrali su Konačni prijedlog Odluke o popisu
poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, te predlažu Vijeću da istu prihvati u predloženom
tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 8 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“
donosi Odluku o popisu poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje.
Ad – 11.
Odbor za gospodarstvo, financije i razvoj na sjednici 8. svibnja 2018. razmatrao je Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2017. godinu, te Vijeću da istog prihvati
u predloženom tekstu.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2017. godinu.
Ad – 12.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 7. svibnja
2018. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2017. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
U 20:35 sati sjednicu Vijeća napušta vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća konstatira
da sjednici prisustvuje 12 vijećnika.
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Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 12 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini.
Ad – 13.
Odbor za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša na sjednici 7. svibnja
2018. razmatrao je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini, te predlaže Vijeću da istog prihvati u predloženom tekstu.
Od 12 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 12 glasova „ZA“ usvaja Izvještaj o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini.
Ad – 14.
Komisija za priznanja i nagrade na sjednici održanoj 23. travnja 2018. razmatrala je prispjele
prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada, te predlaže Vijeću da se za 2017. godinu dodijeli:
I. PLAKETA GRADA PAZINA
1. ADI MIŠON kao znak priznanja za humanost i solidarnost u darivanju krvi - više od
sedamdeset pet puta, čime je doprinijela spašavanju života i promicanju moralnih i društvenih
vrijednosti.
II. POVELJA GRADA PAZINA
1. ŽUPI SVETE LUCIJE PAZINSKE, kao znak priznanja za dvadeset pet godina uspješnog
djelovanja i postignute rezultate u poticanju i pokretanju vjerskih, duhovnih i kulturnih događanja na
području Grada Pazina, te za doprinos očuvanju i uređenju rodne kuće biskupa dr. Jurja Dobrile.
2. JADRANKI ČERVAR, kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad na razvoju sporta u
školi, postignute značajne rezultate na sportski natjecanjima i poseban doprinos u promociji zdravog i
aktivnog načina života.
3. MARIJI ĆUS kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad na području predškolskog
odgoja djece i poseban doprinos u organizaciji i provedbi projektnih izvanvrtićkih aktivnosti od
značaja za cjelokupni razvoj i odgoj djece uključene u provedbu tih aktivnosti.
4. MIRJANI GULJA, kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad na području
predškolskog odgoja djece i poseban doprinos u organizaciji i provedbi projektnih izvanvrtićkih
aktivnosti od značaja za cjelokupni razvoj i odgoj djece uključene u provedbu tih aktivnosti.
5. DAVORKI ŠAJINA, kao znak priznanja za dugogodišnji predani rad na promicanju
kulturne baštine i gastronomije pazinskog kraja te za iniciranje i izniman doprinos na realizaciji
projekta zaštite umijeća pripreme Pazinskog cukerančića uvrštenjem na Listu nematerijalnih kulturnih
dobara Republike Hrvatske.
III. ZAHVALNICA GRADA PAZINA
1. INES KOVAČIĆ DRNDIĆ, kao znak priznanja za rezultate postignute tijekom petnaest
godina umjetničkog vođenja zbora Roženice i značajan doprinos razvoju i promociji amaterskog
zborskog pjevanja.
U 20:40 sati sjednici Vijeća priključuje se vijećnica Suzana Jašić, pa predsjednik Vijeća
konstatira da sjednici prisustvuje 13 vijećnika.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće nakon rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi:
- Odluku o dodjeli Plakete Grada Pazina ADI MIŠON
- Odluke o dodjeli Povelje Grada Pazina: ŽUPI SVETE LUCIJE PAZINSKE, JADRANKI
ČERVAR, MARIJI ĆUS, MIRJANI GULJA i DAVORKI ŠAJINA i
- Odluku o dodjeli Zahvalnice Grada Pazina INES KOVAČIĆ DRNDIĆ
Ad – 15.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak kojim se
predlaže Županijskoj skupštini Istarske županije da Mateja Lakošeljca, dr. med. imenuje za
mrtvozornika za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun,
Sv. Petar u Šumi i Tinjan.
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Ad – 16.
Nakon rasprave, Gradsko vijeće Grada Pazina primilo je na znanje Izvještaj o radu
Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj - prosinac 2017. godine KLASA: 023-01/18-01/05, URBROJ:
2163/01-01-01-18-2 od 12. ožujka 2018. godine u tekstu kako ga je izradio i Vijeću podnio
Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić.
Ad – 17.
Od 13 nazočnih vijećnika, Vijeće bez rasprave sa 13 glasova „ZA“ donosi Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj – prosinac 2017.
godinu KLASA: 021-05/18-01/23, URBROJ: 2163/01-03-01-18-1 od 19. travnja 2018. godine.
S obzirom na to da su obrađene sve točke dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća
zaključuje rad sjednice u 21,10 sati.

KLASA: 021-05/18-01/27
URBROJ: 2163/01-03-02-18-3
Pazin, 10. svibnja 2018.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
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